Vedtægter for Foreningen Come Together
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Come Together. Forening har hjemsted i Herning.
§2 Formål
Stk. 1: Det er foreningens formål at tilrettelægge og gennemføre en
international uge med begivenheder og aktiviteter baseret på musik samt at
fremme interessen for musik og bevægelse.
§3 Medlemmer
Come Together optager som medlemmer alle, der går ind for foreningens
formål.
§4 Økonomi
Stk. 1: Foreningens økonomi er baseret på:
- Medlemskontingenter
- Entréindtægter
- Offentlige tilskud
- Tilskud fra fonde
- Sponsorering, gaver, m.m.
- Salg af stande i forbindelse med arrangementer
Stk. 2: Overskud bruges til at styrke foreningens formål.
Stk. 3: Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 4: Foreningen hæfter kun for sin formue.
§5 Møder
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse
sker senest 14 dage før på e-mail.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest otte dage før.
Stk. 2: Valg af en bestyrelse på fem medlemmer, tre vælges i lige år, to vælges
i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan oprette udvalg efter behov.
Stk. 3:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent - enkeltpersoner, familier og foreninger/klubber.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Stk. 4: Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 5: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert
fremmødt medlem, der senest en måned inden generalforsamlingen er behørigt
indmeldt og har betalt kontingent.
Stk. 6: Herning Beatles Festival tilbyder tre former for medlemskab:
1. Individuelt medlemskab
2. Husstandsmedlemskab
3. Virksomhedsmedlemskab
Medlemskab giver en stemme på generalforsamlingen.
Kontingent opkræves årligt.
Stk. 7: Ethvert af foreningens myndige medlemmer er valgbare ved valg til
bestyrelse og revision.
§ 6.
Stk. 8: Generalforsamlingen kan kun opløse foreningen, hvis 2/3 af de
fremmødte begærer en ekstraordinær generalforsamling, hvorpå et flertal på
2/3 kan opløse foreningen.
Stk. 9: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på
skriftligt forlangende af 20 % af foreningens medlemmer med tydelig angivelse
af indhold/forslag, der ønskes behandlet.
Indkaldelsen sker senest 14 dage efter, at sagen, der ønskes behandlet, er
indgivet til bestyrelsen, og med mindst syv dages varsel med oplysning om
hvilke sager, der behandles. Kun de forslag, der har givet anledning til den
ekstraordinære generalforsamling, må behandles på denne.
§6 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen består af fem medlemmer valgt af generalforsamlingen. Alle
afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, bortset fra § 5bemærkningerne.
Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3: Bestyrelsen etablerer alle nødvendige ad hoc-udvalg for at sikre
opgavernes gennemførelse og gør det let at påtage sig opgaver i foreningens
virke.
Udvalgene får definerede fastlagte beføjelser, så foreningen arbejder effektivt
og handlekraftig. Udvalgene har altid en formand, der referer til bestyrelsen og
til medlemmerne.
§7 Tegningsret
Stk. 1: Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden i forening
med kassereren.
Stk. 2: Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til
kassereren.
§8 Eksklusion
Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde:
1.1. Når forfaldent kontingent trods erindringsskrivelse ikke er betalt.

1.2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende modarbejder
eller misligholder foreningens interesser.
§9 Ophør
Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to tredjedele af de
fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på to på hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst to ugers mellemrum.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 25. november 2014.
Bent Bernardi Sørensen,
generalforsamlingens dirigent.

